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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 

 

1. HEITI LYFS 

 

Daktacort 20 mg/g+10 mg/g krem. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

1 g af kremi inniheldur miconazolnítrat 20 mg og hydrocortison 10 mg. 

Hjálparefni með þekkta verkun: benzosýra (E210) 2 mg, bútýlhýdroxýanisol (E320) 0,052 mg. 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Krem. 

Hvítt krem. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Sveppasýkingar í húð (húðsveppasýkingar af völdum Trichophyton, Epidermophyton og Microsporum 

tegunda) og þruskusveppasýkingar í húð, sérstaklega á fyrstu stigum meðferðar ef bólga og/eða kláði 

eru mjög áberandi. 

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Skammtar 

 

Sveppasýking í húð: 

Kremið á að bera í þunnu lagi á sýkt húðsvæði tvisvar sinnum á sólarhring. Nuddið Daktacort kremi 

varlega inn þar til það hefur samlagast húðinni alveg. Við fótsveppasýkingu á að þvo fætur og þurrka 

vandlega áður en lyfið er borið á. Þegar bólgueinkenni hafa horfið má halda meðferð áfram með 

sveppalyfi eingöngu, t.d. 20 mg/g miconazolnítrat kremi. Heildarmeðferðartíminn er breytilegur frá 

2-6 vikum, háður staðsetningu sýkingarinnar á húðinni og alvarleika hennar. Til að hindra að sýkingin 

blossi upp aftur skal halda meðferðinni áfram með Daktacort (eða síðan með 20 mg/g miconazolnítrat 

kremi) í eina viku hið minnsta eftir að einkenni eru horfin. 

 

Börn 

Gæta skal varúðar hjá ungabörnum og börnum þegar Daktacort er borið á stórt svæði á líkamanum eða 

undir loftþéttar umbúðir, þar með taldar bleiur. Forðast skal langtíma staðbundna notkun barkstera hjá 

ungabörnum (sjá einnig kaflann Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun). 

 

Aldraðir 

Eðlileg þynning húðar verður hjá öldruðum. Því skal nota barkstera í hófi og í stuttan tíma. 

 

Lyfjagjöf 

 

Einungis til notkunar á húð. 
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4.3 Frábendingar 

 

Þekkt ofnæmi fyrir miconazoli eða öðrum imidazolafleiðum, hydrocortisoni eða einhverju 

hjálparefnanna í Daktacort. Áblásturssótt (herpes simplex), kúabóla (vaccinia), allar tegundir af 

hlaupabólu og húðberklar. 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Daktacort inniheldur 2 mg af benzosýru í hverju grammi af kremi. Benzosýra getur valdið 

staðbundinni ertingu og getur aukið hættu á gulu (gulnun húðar og augna) nýbura (allt að 4 vikna) 

vegna þess að frásog gegnum óþroskaða húðina er umtalsvert. 

Daktacort inniheldur 0,052 mg af bútýlhýdroxýanisoli í hverju grammi af kremi. Bútýlhýdroxýanisol 

getur valdið staðbundnum húðviðbrögðum (t.d. snertihúðbólgu) eða ertingu í augum og slímhúðum. 

 

Tilkynnt hefur verið um alvarleg ofnæmisviðbrögð, þ.m.t. bráðaofnæmi og ofsabjúg, meðan á meðferð 

með miconazolsamsetningum til útvortis notkunar stendur. Hætta skal meðferðinni ef fram koma 

viðbrögð sem benda til ofnæmis eða ertingar. Daktacort má ekki komast í snertingu við slímhimnur 

augna. 

 

Börn 

Eins og við á um alla staðbundna meðferð með barksterum skal gæta varúðar hjá ungabörnum og 

börnum þegar Daktacort er borið á stór svæði á líkamanum eða undir þéttar umbúðir, þ.m.t. bleiur. 

Einnig skal forðast að bera kremið í andlit. 

Við langvarandi meðferð við svæsnu exemi á stórum húðsvæðum hjá ungabörnum skal hafa í huga 

hættu á altækum (systemic) áhrifum. Bæling á starfsemi nýrnahetta getur orðið jafnvel þó loftþéttar 

umbúðir séu ekki notaðar. 

Daktacort inniheldur benzosýru (sjá efst í þessum kafla). 

 

Forðast skal langvarandi meðferð (> 4-6 vikur) með Daktacort þar sem kremið inniheldur barkstera.  

 

Þar sem Daktacort getur skemmt sum gerviefni er mælt með því að notuð séu nærföt úr bómull, ef þau 

komast í snertingu við húðina á þeim hluta líkamans sem er meðhöndlaður. 

 

Forðast skal snertingu við latexvörur (t.d. getnaðarvarnarhettur og smokka úr latexi) þar sem 

innihaldsefni Daktacort geta skemmt latexvörur. 

 

Sjóntruflanir 

Verið getur að skýrt sé frá sjóntruflunum við altæka og staðbundna notkun barkstera. Ef sjúklingur fær 

einkenni á borð við þokusýn eða aðrar sjóntruflanir skal íhuga að vísa honum til augnlæknis til að 

meta mögulegar ástæður, þ.m.t. drer, gláka eða sjaldgæfir sjúkdómar á borð við miðlægan vessandi 

æðu- og sjónukvilla sem tilkynnt hefur verið um eftir altæka og staðbundna notkun barkstera. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Þekkt er að altæk meðferð (systemic) með miconazoli hamlar CYP3A4/2C9. Þar sem aðgengi er 

takmarkað eftir staðbundna notkun (sjá kafla 5.2) sjást klínískt mikilvægar milliverkanir örsjaldan. Hjá 

sjúklingum sem meðhöndlaðir eru með blóðþynningarlyfjum til inntöku, t.d. warfarini, skal gæta 

varúðar og hafa skal eftirlit með áhrifum blóðþynningarmeðferðarinnar. Verkun og aukaverkanir 

ákveðinna annarra lyfja (t.d. sykursýkislyfja til inntöku og fenytoins) getur aukist við samhliða gjöf 

miconazols; gæta skal varúðar. 

 

Miconazol er CYP3A4-hemill, sem getur dregið úr umbroti hydrokortisons. Þéttni hydrokortisons í 

sermi getur verið hærri við notkun Daktacort, samanborið við lyf til staðbundinnar notkunar sem 

einungis innihalda hydrocortison. 
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4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga 

Mælt er með því að gæta varúðar við notkun á meðgöngu. Forðast skal að bera kremið á stór svæði á 

líkamanum eða undir þéttar umbúðir. Ekki hefur verið sýnt fram á að miconazol valdi vansköpun í 

dýrum en sýnt hefur verið fram á eituráhrif á fósturvísa í skömmtum sem eru eitraðir fyrir móðurdýrið. 

Vitað er að barksterar fara yfir fylgju hjá dýrum og geta þar með haft áhrif á fóstur (sjá kafla 5.3). 

 

Brjóstagjöf 

Ekki eru til fullnægjandi og vel stýrðar rannsóknir á staðbundinni notkun Daktacort við brjóstagjöf. 

Ekki er vitað hvort staðbundin notkun Daktacort á húð gæti leitt til nægjanlegs altæks frásogs til að 

skila mælanlegu magni hydrocortisons og miconazols í brjóstamjólk hjá mönnum. Forðast skal að bera 

kremið á brjóstin. Forðast skal að bera kremið á stór húðsvæði og notkun loftþéttra umbúða á þessu 

tímabili. 

 

Frjósemi 

Áhrif samsetningar miconazols og hydrocortisons á frjósemi manna hafa ekki verið rannsökuð. 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Á ekki við. 

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Öryggi notkunar Daktacort krems var metið hjá 480 sjúklingum sem tóku þátt í 13 klínískum 

rannsóknum (sex tvíblindum og sjö opnum rannsóknum). Í þessum rannsóknum voru rannsakaðir 

sjúklingar á aldrinum 1 mánaðar til 95 ára, sem höfðu húðsýkingar af völdum húðsveppa eða 

hvítsveppategunda, ásamt áberandi bólgueinkennum. 

 

Allir sjúklingar 

Hjá ≥1% af þeim 480 sjúklingum sem fengu meðferð með Daktacort kremi (bæði fullorðnir og börn) 

komu engar aukaverkanir fram af lyfinu. 

 

Tíðni var skilgreind á eftirfarandi hátt: Mjög algengar ( 1/10), algengar ( 1/100, < 1/10), sjaldgæfar 

( 1/1.000, < 1/100), mjög sjaldgæfar ( 1/10.000, < 1/1.000), koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000), tíðni 

ekki þekkt (ekki hægt að reikna tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). 

 

Þrjár algengustu aukaverkanirnar sem komu fram í klínísku rannsóknunum voru erting í húð, 

sviðatilfinning í húð og pirringur. 

 

Börn 

Öryggi notkunar Daktacort krems var metið hjá 63 sjúklingum (börnum á aldrinum 1 mánaðar til 

14 ára) sem fengu meðferð með Daktacort kremi í 3 af 13 ofangreindum klínískum rannsóknum. Ein 

aukaverkun (pirringur) kom fram í öllum rannsóknunum. Tíðni pirrings var 3,2% hjá börnum sem 

fengu meðferð með Daktacort kremi. Öll tilvikin af pirringi komu fram í klínískri rannsókn hjá 

ungabörnum (á aldrinum 1 til 34 mánaða) með bleiuexem. Gera má ráð fyrir að tíðni, gerð og 

alvarleiki annarra aukaverkana hjá börnum sé svipuð og hjá fullorðnum. 

 

Tafla 1:  Aukaverkanir hjá fullorðnum og börnum sem fengu meðferð með Daktacort kremi 

 

 

Flokkun eftir líffærum 

 

Aukaverkanir 

Tíðniflokkun 

Sjaldgæfar 

( 1/1.000, < 1/100) 

Tíðni ekki þekkt 

Ónæmiskerfi 

 

 Bráðaofnæmisviðbrögð, 

ofnæmi 

Augu  Þokusýn (sjá kafla 4.4) 
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Húð og undirhúð 

 

Erting í húð, sviðatilfinning í 

húð, ofsakláði, kláði 

Ofnæmisbjúgur, útbrot, 

snertihúðbólga, roði, húðbólga, 

vanlitun húðar, viðbrögð á 

meðferðarsvæðinu 

Almennar aukaverkanir og 

aukaverkanir á íkomustað 

Pirringur  

 

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 

lyfinu til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. 

 

4.9 Ofskömmtun 

 

Langvarandi og óhófleg notkun getur leitt til húðertingar en einkenni hennar hverfa yfirleitt eftir að 

meðferðinni er hætt. Barksterar sem notaðir eru útvortis geta frásogast í það miklum mæli að þeir valdi 

altækum áhrifum. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Ímidazól- og tríazólafleiður, blöndur, ATC flokkur: D01AC20. 

 

Verkunarháttur 

Miconazol er imidazolafleiða með sveppaeyðandi verkun á algenga húðsveppi, gersveppi og ýmsa 

aðra sveppi. Sýnt hefur verið fram á klíníska verkun miconazols á húðsveppi og Candida spp. 

Miconazol hefur einnig nokkra bakteríuhindrandi verkun á suma gram-jákvæða stafi og kokka. 

 

Miconazol hamlar nýmyndun ergosterols í sveppum og breytir þar með samsetningu annarra lípíða í 

frumuhimnunni, sem leiðir til þess að sveppurinn drepst. 

 

Einnig hefur verið sýnt fram á verkun miconazols í annarsstigs sveppasýkingum (secondarily infected 

mycoses). 

 

Hydrocortison er barksteri í flokki I, sem hefur bólgueyðandi og kláðastillandi verkun. Bólgueyðandi 

verkunin er vegna minni bólguviðbragða í æðum. Einnig hindrast skrið flipkjarnahvítfrumna 

(migration of polymorphonuclear leukocytes) og viðsnúningur verður í auknu gegndræpi háræða. 

Í samsetningu með hydrocortisoni verkar miconazol mjög fljótt á kláða, sem oft kemur fram í 

húðsveppa- og gersveppasýkingum. Meðferð með hydrocortisoni er í samræmi við einkenni og sýking 

getur blossað upp aftur þegar meðferð er hætt. 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Frásog 

Altækt frásog miconazols er takmarkað (minna en 1% eftir staðbundna notkun). Plasmaþéttni 

miconazols og /eða umbrotsefna þess var mælanleg í allt að 48 klst. eftir áburð. Altækt frásog hefur átt 

sér stað eftir að miconazol hefur verið borið endurtekið á húð hjá börnum með bleiuexem. 

Plasmaþéttni miconazols var lág eða ekki mælanleg. 

 

Um það bil 3% af hydrokortison skammtinum frásogast eftir áburð á húð. 

 

Dreifing 

Það miconazol sem frásogast er bundið plasmapróteinum (88%) og rauðum blóðkornum (10%). Meira 

en 90% hydrokortisons binst plasmapróteinum. 

http://www.lyfjastofnun.is/
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Umbrot og brotthvarf 

Það litla magn miconazols sem frásogast skilst aðallega út í hægðum, bæði sem óbreytt efni og sem 

umbrotsefni, á fjórum dögum eftir notkun. Óverulegt magn óbreytts efnis og umbrotsefna getur einnig 

komið fram í þvagi. 

 

Helmingurnartími hydrocortisons er u.þ.b. 100 mínútur. Hydrocortison umbrotnar í lifur og vefjum, 

umbrotsefnin skiljast út í þvagi, aðallega sem glúkúróníðar, ásamt óverulegu magni af hydrocortisoni á 

óbreyttu formi. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Forklínískar upplýsingar um innihaldsefnin miconazolnítrat og hydrocortison benda ekki til neinnar 

sérstakrar áhættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi. Þó hefur 

verið greint frá áhrifum á æxlun og truflun á þroska með hydrocortisoni í ýmsum dýralíkönum. 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

Pegoxol 7 sterat (etýlenglykólmónóstearat, makrogolstearat), oleoylmacrogolglýceríðar, fljótandi 

paraffín, dínatríumedetat, benzosýra (E210), bútýlhýdroxýanisol (E320) og hreinsað vatn. 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Forðast skal snertingu við latexvörur (t.d. getnaðarvarnarhettur og smokka úr latexi) þar sem 

innihaldsefni Daktacort geta skemmt latexvörur. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

3 ár. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Geymið í kæli (2°C - 8°C). 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Áltúpur sem innihalda 15 g eða 50 g af kremi. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Engin sérstök fyrirmæli. 

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

McNeil Sweden AB  

Box 4007 

169 04 Solna 

Svíþjóð 
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8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

MTnr 822775 (IS) 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 1. apríl 1986. 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 14. júlí 2011. 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

10. ágúst 2020. 


